
บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา พบว่า พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40-60 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือน
มากกวา่ 20,000 บาท อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค
เป็นระยะเวลา 1-5ปี และมีการซ้ือผกัทัว่ไปมาบริโภคร่วมกนักบัผกัปลอดสารพิษดว้ย โดยให้เหตุผล
วา่ ผกัทัว่ไป หาซ้ือง่าย สะดวกต่อการเดินทางมาซ้ือ  ส่วนประเภทของผกัท่ีนิยมซ้ือไปบริโภคมาก
ท่ีสุดคือ ผกัท่ีบริโภคส่วนใบ เช่น คะน้า ผกับุ้ง เป็นต้น ร้านค้าจึงควรเพิ่มผกัประเภทใบเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีนิยมซ้ือผกัประเภทใบ ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือจากความสดใหม่ มีการ
บรรจุในถุงพลาสติกใสเรียบร้อย ท าให้ หยิบจบั เลือกซ้ือไดง่้าย มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อน าไป
บริโภคเองและน าไปบริโภคภายในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังอยูร่ะหวา่ง 101-
200บาท มีจ านวนชนิดของผกัท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 3-4 ชนิด มีช่วงเวลาท่ีนิยมมาซ้ือผกัมากท่ีสุดคือ
ช่วงเวลา12.01-17.00 น. และซ้ือผกัปลอดสารพิษ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ นิยมซ้ือในช่วงวนัธรรมดา 
จนัทร์-ศุกร์ โดยมาซ้ือดว้ยตวัเอง ท่ีร้านขายผกัปลอดสารพิษโดยตรงโดยให้เหตุผลว่าร้านขายผกั
ปลอดสารพิษ มีคุณภาพเช่ือถือได ้โดยทราบสถานท่ีจ าหน่ายจาก เพื่อนและคนในครอบครัว โดย
การบอกต่อกนั(แบบปากต่อปาก) ซ่ึงครอบครัว มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษแต่ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การเมือง และวฒันธรรม ประเพณี ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังและพฤติกรรมจาก
การซ้ือผกัปลอดสารพษิ 

การศึกษาในคร้ังน้ี ได้ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (chi-square test)โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับความ
คาดหวงัว่าการบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภยัจากโรคร้าย เช่น มะเร็ง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับความ
คาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัวา่จะมีเอกสาร
เผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 4 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบัการใชย้ี่ห้อเป็นเกณฑ์ใน
การเลือกซ้ือ และท่ีอยู่ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัการให้ความน่าเช่ือถือของร้านคา้เป็นเกณฑ์ในการ
เลือกซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มี
ความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบัส่ือโทรทศัน์ พนกังาน
ขายและใบปลิวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบั
ส่ือโทรทัศน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และปัจจัยส่วนบุคคลด้านท่ีอยู่อาศัยมี
ความสัมพนัธ์กบัพนกังานขายในการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาในด้านความคาดหวงัทีจ่ะได้รับจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค  
ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคได้ให้ระดบัความคาดหวงัในปัจจยัด้านความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ในระดบัคาดหวงัมากท่ีสุด ซ่ึงในดา้นน้ีประกอบดว้ย 3 ดา้นยอ่ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
การบริการ และด้านความปลอดภยั ซ่ึงผูบ้ริโภคได้ให้ระดบัความคาดหวงัในด้านผลิตภณัฑ์ใน
ระดบัคาดหวงัมากท่ีสุด โดยคาดหวงัมากท่ีสุดว่ามีความปลอดภยัจากสารพิษ รองลงมาคือผกัสด
และสะอาด  ดา้นการให้บริการ พบวา่ผูบ้ริโภคให้ระดบัความคาดหวงัในระดบั คาดหวงัมาก โดย
คาดหวงัมากท่ีสุดว่าพนกังานจะมีความซ่ือตรงและอธัยาศยัดี รองลงมาคือคาดหวงัมากกว่า จะมี
ภาชนะให้ใส่ของเพียงพอต่อการใชง้าน ดา้นความปลอดภยั พบวา่ผูบ้ริโภคให้ระดบัความคาดหวงั
อยูใ่นระดบัคาดหวงัมากท่ีสุด โดยคาดหวงัมากท่ีสุดวา่จะมีตรารับรองการเป็นสินคา้ปลอดสารพิษ 
มีการตรวจหาสารพิษเป็นระยะ ๆ และมีการแจง้ให้ทราบ การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้
สุขภาพแขง็แรงและท าใหร่้างกายไม่ไดรั้บสารเคมีและยาฆ่าแมลง 

ปัจจยัดา้นราคาอยูใ่นระดบัคาดหวงัมาก แต่พบวา่ผูบ้ริโภคให้ระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด
ในเร่ือง มีการก าหนดราคาใหมี้ความเหมาะสม รองลงมาคือมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา 
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ปัจจยัด้านความสะดวกในการซ้ืออยู่ในระดับคาดหวงัมาก แต่พบว่าผูบ้ริโภค ให้ระดับ
ความคาดหวงัมากท่ีสุดในเร่ือง มีการก าหนดเวลา เปิด-ปิด ท่ีแน่นอน รองลงมาคือมีการจดัวาง
สินคา้เป็นหมวดหมู่ท  าใหห้าซ้ือง่าย และมีการบรรจุหีบห่อท่ีสะดวกต่อการเลือกซ้ือ ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นวิธีการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัคาดหวงัมาก ซ่ึงพบว่าผูบ้ริโภคให้ระดบั
ความคาดหวงัมากในเร่ือง การมีเอกสารเก่ียวกับผลิตภณัฑ์เผยแพร่อยู่ และมีป้ายโฆษณาบอก
รายละเอียดผลิตภณัฑใ์หเ้ห็นชดัเจน  

เม่ือพิจารณาความคาดหวงัในภาพรวมจะพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคาดหวงัมาก
ท่ีสุด โดยให้ระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุดในด้านความต้องการของผูบ้ริโภค ส่วนระดบัความ
คาดหวงัมาก รองลงมาอยูท่ี่ดา้นราคาผกัปลอดสารพิษ ดา้นความสะดวกในการซ้ือ และดา้นวิธีการ
ส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความพงึพอใจจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 

ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคได้ให้ระดบัความพึงพอใจในปัจจยัด้านความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ในระดบัพึงพอใจมาก ซ่ึงในดา้นน้ีประกอบดว้ย 3 ดา้นยอ่ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการ
บริการ และดา้นความปลอดภยั โดยพึงพอใจในระดบัมากในดา้นผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษ และ
พึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ผกัมีความสด สะอาด รองลงมาคือปลอดภัยจากสารพิษ ด้านการ
ใหบ้ริการพบวา่ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความพึงพอใจในระดบัมาก โดยพึงพอใจมากวา่ พนกังานมีความ
ซ่ือตรงและอธัยาศยัดี รองลงมาคือการมีภาชนะใหใ้ส่ของเพียงพอต่อการใชง้าน ดา้นความปลอดภยั 
พบวา่ ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยพึงพอใจมากวา่การบริโภคผกั
ปลอดสารพิษท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงและไม่ไดรั้บสารเคมีและยาฆ่าแมลง 

ปัจจยัดา้นราคาอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยผูบ้ริโภคพึงพอใจมากในเร่ืองมีคุณภาพเหมาะ
กบัราคา รองลงมาคือมีการติดป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน 

ปัจจยัดา้นความสะดวกในการซ้ืออยู่ในระดบัพึงพอใจมาก โดยผูบ้ริโภคพึงพอใจมากใน
เร่ืองมีการก าหนดเวลา เปิด-ปิด ท่ีแน่นอน รองลงมาคือมีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ท  าให้หาซ้ือ
ง่าย สะดวกต่อการเลือกซ้ือ 

ปัจจยัดา้นวธีิการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยผูบ้ริโภคพึงพอใจมากใน
เร่ือง การมีการมีเอกสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เผยแพร่อยู่ รองลงมาคือมีป้ายโฆษณาบอกรายละเอียด
ผลิตภณัฑใ์หเ้ห็นชดัเจน และมีการรณรงคก์ารซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมดา้นความพึงพอใจจะพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง โดยใหร้ะดบัความพึงพอใจมาก ในดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค รองลงมาคือ 
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ด้านราคาผกัปลอดสารพิษ ด้านความสะดวกในการซ้ือ และด้านวิธีการส่ือสารกับผู ้บริโภค 
ตามล าดบั 

ผลการเปรียบเทยีบระดับความคาดหวงัและความพงึพอใจ 

จากการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ ใน 4 ดา้น พบว่า ด้านความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด แต่ลดระดบัลงในความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนดา้นราคาผกัปลอดสารพิษ ดา้นความสะดวกในการซ้ือ และดา้นการติดต่อส่ือสาร 
ยงัคงอยูใ่นระดบัมากเช่นเดิมทั้งความคาดหวงัและความพึงพอใจ 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไปมีอาชีพรับราชการ เป็นพนกังานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทต่อ
เดือน อาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้
จะพบวา่ ผูห้ญิงวยักลางคนข้ึนไป เป็นผูมี้การศึกษาสูงในระดบัหน่ึง มีอาชีพการงานท่ีมัน่คงและมี
รายไดอ้ยูใ่นระดบัดี สมาชิกในครัวเรือนมีไม่มาก ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ส่วนใหญ่ผูห้ญิงหรือแม่บา้น 
ยงัคงมีหน้าท่ีในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค และผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้ และมีอ านาจซ้ือ 
สามารถรับผิดชอบต่อการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวไดโ้ดยตระหนกัถึงการ
ดูแลเร่ืองการบริโภคอาหารของคนในครอบครัวมีการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณประโยชน์และไม่
เป็นอนัตราย 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อทางดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมในส่วนหลกัเกณฑก์ารเลือกซ้ือดา้นยีห่อ้ พฤติกรรมในส่วนค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ 
พฤติกรรมในส่วนการใหล้ าดบัความส าคญัของส่ือโทรทศัน์ พนกังานขายและส่ือใบปลิว กล่าวคือผู ้
ซ้ือท่ีมีอายุต่างกนัจะมีหลกัในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษต่างกนัทั้งการตดัสินใจซ้ือจากส่ือต่างๆ 
การดูจากตรายี่ห้อ และค่าในใช้จ่ายแต่ละคร้ัง เน่ืองจากผูซ้ื้อท่ีมีอายุต่างกนัย่อมมีความคิดเห็นและ
การตดัสินใจตามประสบการณ์และส่ิงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจ ต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อทางด้านระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังและความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้ร่างกาย
แข็งแรงปลอดภยัจากโรคร้าย ซ่ึงสรุปได้ว่าผูซ้ื้อท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประกิจ (2541:126 อา้งในกิตติ
ศกัด์ิ, 2552:151) “ ท่ีพบว่าระดบัการศึกษาของประชาชนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความรู้ เจตคติและ
การปฏิบติัทางสุขภาพอนามยัของประชาชน ประชาชนท่ีมีการศึกษาท่ีดีสามารถเลือกซ้ือและปฏิบติั
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ต่อสุขภาพอยา่งถูกตอ้ง ดงันั้นการศึกษาจึงถือวา่เป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกในการปลูกฝังให้คนหนัมา
ใส่ใจสุขภาพ”  อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การมีอาชีพท่ีมัน่คง มีรายไดท่ี้ดี อนัจะส่งผลต่อก าลงัซ้ือซ่ึง 
แน่ชดัวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงมกัมีโอกาสและก าลงัการซ้ือมากกวา่ผูมี้รายไดต้  ่า 

ผลการศึกษาดา้นความคาดหวงัและความพึงพอใจ พบวา่ ผูซ้ื้อมีความคาดหวงัมากท่ีสุดว่า
ผกัมีความปลอดภยัจากสารพิษ รองลงมาคือ คาดหวงัวา่ผกัมีความสดและสะอาด และเม่ือพิจารณา
ดูจากความพึงพอใจพบว่า ความพึงพอใจของผูซ้ื้อพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนของความสดสะอาด 
รองลงมาคือ พึงพอใจว่ามีความปลอดภยัจากสารพิษ นัน่หมายความว่าผกัปลอดสารพิษสามารถ
ตอบสนองความคาดหวงัของผูซ้ื้อไดดี้ในระดบัหน่ึงท าให้ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มีการซ้ือซ ้ าและซ้ือมาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงัของศิริวรรณและคณะ (2538) 
กล่าววา่ หลกัส าคญัท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จคือ การเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัของผูซ้ื้อ โดยยึดหลกัการสร้างความพึงพอใจในสายตาของลูกคา้ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้พอใจ
และเกิดการซ้ือซ ้ าบริษทัจะเติบโตได้ และเม่ือพิจารณาผลการศึกษาความคาดหวงัและความพึง
พอใจในภาพรวมกลบัพบวา่ ความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่ความพึงพอใจกลบัอยู่
เพียงระดบัมาก นัน่หมายความว่ายงัคงมีความแตกต่างระหว่างระดบัความคาดหวงัและความพึง
พอใจ ซ่ึงหากตอ้งการให้ผูซ้ื้อมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเท่ากบัความคาดหวงัแล้ว ย่อมตอ้งมีการ
จดัการบางอยา่งเพื่อให้ความพึงพอใจมีค่าเท่ากบัความคาดหวงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักนัตพร (2548) ท่ี
ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัทฤษฏีความคาดหวงั (V.I.E Theory) ของVroom ไวว้า่เม่ือเกิดความตอ้งการหรือ
ความคาดหวงั(E) แลว้ยอ่มตอ้งมีวิธีการ(I)เพื่อสนองตอบความตอ้งการหรือคาดหวงั ซ่ึงเม่ือไดรั้บ
การตอบสนองตามท่ีหวงัไวก้็จะเกิดความพึงพอใจ(V หรือ Sตามการศึกษา) ผลการศึกษาในคร้ังน้ี
พบว่า ความคาดหวงัมีระดบัมากกว่าความพึงพอใจ ดงันั้นจะตอ้งมีการจดัการวิธีการท่ีจะน าไปสู่
ความพึงพอใจ(I) เพื่อให้ระดับความพึงพอใจเท่ากับระดบัความคาดหวงั และหน่ึงในวิธีการท่ี
เหมาะสมคือการท าระบบ CSA (community supported agriculture) หรือระบบการตลาดท่ีผูบ้ริโภค
ใหก้ารสนบัสนุนผูผ้ลิต ระววิรรณ (2553) ไดอ้ธิบายแนวทางของ CSA ในประเทศไทยวา่เป็นระบบ
ท่ีมุ่งให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเพื่อการผลิตอาหารท่ีดีและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีหลกัการและแนวคิด คือ 

1. แก้ไขปัญหาเร่ืองความมัน่คงด้านอาหารโดยมุ่งเน้นท่ีอาหารทอ้งถ่ิน เป็นหลกั เน้นให้
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจต่อปัญหาของตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองอาหารท่ีตนบริโภค
เช่ือมโยงไปถึงชุมชน คนและส่ิงแวดลอ้มไปจนถึงการลดปริมาณขยะและลดการใชพ้ลงังาน 

2. การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อภาระความเส่ียงภยัท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต เช่นเม่ือ
เกิดปัญหาในการผลิตจากภยัธรรมชาติ ผูบ้ริโภคตอ้งยอมรับความเสียหายและสภาพผลผลิตได ้ 
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3.การน าผูบ้ริโภคเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงท่ีร่วมเรียนรู้วถีิแห่งเกษตรกรรมในชุมชนของ 
เกษตรกรท่ีเป็นผูผ้ลิต ท าใหท้ั้ง 2 ฝ่ายต่างเรียนรู้ท าความเขา้ใจปัญหาของกนัและกนั โดยการจ่ายเงิน
ลงทุนล่วงหน้า ให้แก่เกษตรกรซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินและปัจจยัการผลิตต่างๆ แต่ผลผลิตท่ีได้ ทั้ ง
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคต่างเป็นเจา้ของร่วมกนั 

4.ทั้งผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค ต่างมีกิจกรรมท่ีตอ้งท าร่วมกนั เช่น การประชุมพบปะ พูดคุยกนั 
และการท่ีผูบ้ริโภคลงมาเยี่ยมท่ีฟาร์ม เพื่อสานสร้างความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อกนั บน
ฐานของอ านาจท่ีสมดุลกนั 

5.การแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งร่วมกนั และรับภาระค่าขนส่งส่วนเกินเอง ของ
สมาชิก 
 การท า CSA จึงเป็นวิธีการใหม่ท่ีมุ่งเนน้สายสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึง
ตนเองและส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกบัอดีตท่ีผูผ้ลิตจะมุ่งผลิตให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และผูบ้ริโภคจะแสวงหาแต่ส่ิงท่ีตอ้งการโดยไม่มีสายสัมพนัธ์ระหว่างกนั แต่เม่ือมีการท าระบบ 
CSAจะช่วยให้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไดรู้้ถึงศกัยภาพของตนและอีกฝ่ายภายใตค้วามสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนั ซ่ึงทั้งสองฝ่ายจะไดมี้โอกาสพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนทศันคติ ตลอดจนการเป็นเจา้ของร่วมกนั 
ซ่ึงส่ิงน้ีจะท าให้ผูบ้ริโภคไดป้รับเปล่ียนทศันคติดา้นการบริโภค มีความเขา้ใจในช่วงฤดูกาลผลิต 
เม่ือมีความเขา้ใจมากข้ึนย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค เช่น การเพิ่มการบริโภคผกัพื้นบา้น
มากข้ึน การบริโภคผกัตามฤดูกาล  การให้ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมไดเ้รียนรู้กระบวนการผลิตวา่ผกั
แต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกนั มีช่วงเวลาท่ีผลิตแตกต่างกนัผูผ้ลิตไม่สามารถผลิตผกัทุกชนิด
ตลอดทั้งปีได ้เพราะหากมีการผลิตนอกฤดูแลว้จะตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายในการจดัการ และเส่ียงต่อการ
ใช้สารเคมีในการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ดงันั้นนอกจากผูผ้ลิตท่ีตอ้งปรับการผลิตแลว้ผูบ้ริโภค
จะเกิดการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคให้สอดคลอ้งกบัวิถีการผลิตตามธรรมชาติ
มากข้ึน และสามารถสนองตอบความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้ร่างกายไม่ได้
รับสารพิษ ปลอดภยัจากโรคร้ายได้ดงันั้นการส่งเสริมระบบ CSA จะเป็นแนวทางในการเกษตรท่ี
มัน่คงทั้งต่อตวัผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 ผู้ผลติ 

 - หากเป็นผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีสนใจจะเร่ิมปลูกผกัปลอดสารพิษ ควรให้ความส าคญัในการ
ผลิตผกัปลอดสารพิษประเภทใบ เช่น คะน้า ผกับุง้ เป็นล าดบัแรก ก่อนผกัประเภทอ่ืนเน่ืองจาก
ผูบ้ริโภค/ผูซ้ื้อส่วนใหญ่นิยมซ้ือผกัประเภทใบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผกัประเภทดอกและผล 
ตามล าดบัในส่วนของการจดัจ าหน่ายควรจดัจ าหน่ายในร้านขายผกัปลอดสารพิษโดยตรง เน่ืองจาก
ผู ้ซ้ือส่วนใหญ่นิยมซ้ือจากร้านจ าหน่ายผ ักปลอดสารพิษโดยตรง รองลงมาคือซุปเปอร์ 
มาร์เก็ต 

 ผู้จัดจ าหน่าย/ ร้านค้า 
- ผูซ้ื้อคาดหวงัว่าจะมีแหล่งจ าหน่ายมากหาซ้ือได้ง่าย ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่าย ควรเพิ่มช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายให้มากข้ึน เช่น การมีรถจ าหน่ายวิ่งในเส้นทางรอบเมือง จอดตามจุดต่างๆ 
อาทิตย ์2-3 คร้ัง เพิ่มความสะดวกสบายให้ผูบ้ริโภค และยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั
และเชิญชวนใหห้นัมาบริโภคผกัปลอดสารพิษอีกดว้ย 

- การจดัจ าหน่ายผกัให้มีปริมาณเล็กลง ขนาดพอเหมาะส าหรับการบริโภค 1 คร้ัง ซ่ึง
นอกจากจะเป็นการชกัจูงใหผู้ซ้ื้อท่ีกงัวลเร่ืองราคาท่ีสูงแลว้ ยงัช่วยลดความลงัเลใจในการจดัเก็บผกั
ท่ีเหลือจากการประกอบอาหารดว้ย เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก หาก
จ าหน่ายในปริมาณท่ีมากเกินไปนอกจากราคาจะสูงแลว้ผูซ้ื้อยงักงัวลเร่ืองความสดใหม่มีอีกดว้ย 

- ควรขยายเวลาการปิดร้านออกไปเพื่อใหผู้ซ้ื้อคนท างานไกลจากร้านคา้ไดมี้โอกาสมาเลือก
ซ้ือโดยอาจพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ปัจจุบนัร้านปิด 17.00 น. ก็ขยายไปปิด 19.00 น. เป็น
ตน้ 
 -น าผลการตรวจสอบผกัปลอดสารพิษมาแสดงอาจโดยการติดบอร์ดภายในร้าน  เพิ่มในเวบ็
ไซด์ หรือแผ่นพบั ว่าทางร้านได้มีการตรวจสอบสารพิษก่อนน ามาจ าหน่าย รวมถึงการติดตรา
รับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือไดเ้ช่น กรมวชิาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่และยงัตอบสนองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย เน่ืองจากผูซ้ื้อมีความ
คาดหวงัในดา้นความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกโดยผูซ้ื้อคาดหวงัวา่ผกัท่ีซ้ือจะปลอดภยัจากสารพิษ มี
ตรารับประกนัคุณภาพการเป็นผกัปลอดสารพิษ มีการตรวจสารพิษตกคา้งเป็นระยะๆและมีการแจง้
ใหท้ราบ ทั้งหมดอยูใ่นระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุดแต่ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเท่านั้น
ดงันั้นหากผูจ้  าหน่ายสามารถท าไดก้็จะตอบสนองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคได ้

 -การติดป้ายราคาให้ชดัเจน เน่ืองจากผูซ้ื้อยงักงัวลว่าผกัปลอดสารพิษจะมีราคาสูงกว่าผกั
ทัว่ไป แต่ไม่ทราบราคาท่ีชดัเจนท าให้ไม่สามารถตดัสินใจซ้ือได้ในทนัที จะตอ้งมีการสอบถาม
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เพิ่มเติม ฉะนั้นการติดป้ายราคาจะช่วยลดกระบวนการสอบถามกบัพนกังานแลว้ยงัสามารถช่วยให้ผู ้
ท่ีสนใจแต่ไม่กลา้สอบถามสามารถตดัสินใจซ้ือไดต้ามก าลงัของตน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ก็บตวัอยา่งจากร้านคา้จ านวน 3 ร้าน ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงไม่ครอบคลุมกบัผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากมีเวลาจ ากดั ในการศึกษาคร้ังต่อไป
หากมีเวลาการศึกษาเพิ่มมากข้ึน อาจท าการเก็บกลุ่มตวัอย่างจากร้านค้าเพิ่มเติม รวมถึง แหล่ง
จ าหน่ายท่ีเป็น ตลาดนัดผกัปลอดสารพิษเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และอาจศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษระหวา่งผูซ้ื้อจากร้านคา้ผกัปลอดสารพิษโดยตรง กบัผู ้
ซ้ือจากตลาดนดัและอาจศึกษาความแตกต่างในคุณลกัษณะผูซ้ื้อและไม่ซ้ือผกัปลอดสารพิษ 


